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onoć to najczęstsze słowo używane w obecnych czasach. Aż dziw bierze, że używanie tego
słowa (jego głośne skandowanie) może być karalne. Co za dziwne czasy nastały. Prorok
Izajasz na 700 lat wcześniej pisał o narodzeniu się Syna, Jezusa Chrystusa nazywając Go:
Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym i Księciem Pokoju (Izaj. 9, 5).
Ten fakt przypominamy szczególnie w okresie świąt Narodzenia Pańskiego.
Ale już w następnym wierszu prorok Izajasz pisał również o czasie panowania Chrystusa,
którego władza i pokój będą bez końca. Popatrzmy na ten werset:
„Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją
i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd, aż na wieki.
Dokona tego żarliwość Pana Zastępów” (Iz 9,6).
Ta władza Chrystusa będzie utrwalona i oparta na Jego odwiecznym prawie i sprawiedliwości.
Akurat dzisiaj „prawo i sprawiedliwość” kojarzy nam się z partią polityczną, ale w mojej ocenie ta
partia nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani z sprawiedliwością. Wierzę, że ludzie wierzący nie
powinni być wciągani „w sidła” polityki, tym bardziej próbować uprawiać ją w kościele.
Choć świat wokół nas pełen jest sytuacji i obrazów irytujących, tworzonych przez obłudę,
zakłamanie i przebiegłość naszej klasy politycznej. Byłoby to zabawne, gdyby nie było prawdziwe,
iż najpierw jedni bronią konstytucji, podczas gdy inni nagminnie ją łamią, a potem ci sami,
którzy próbują pisać ją od nowa, krzyczą: „Konstytucja nam nie pozwala, na taki, czy inny ruch”.
Prawo ludzkie bywa zmieniane, Boże jest wieczne i niezmienne.
Prawo ludzkie bywa nieszanowane, Boże musi być dokładnie przestrzegane.
Nie byłoby to warte wspomnienia, gdyż nie zajmujemy się polityką, jeśli nie mielibyśmy
KONSTYTUCJI ustanowionej przez samego Boga. To Słowo Pana które trwa na wieki.
Ono nigdy się nie zmienia. Nie podlega dowolnemu wykładowi, a jego prawa i ustawy oparte są
na Bożej mądrości i sprawiedliwości. Nic dziwnego, że Biblia była i ciągle jest narażona na ataki
diabelskie. Na wiele sposobów była niegdyś niszczona, palona, zabraniano jej czytania (nawet,
a może przede wszystkim, przez kościół!). Obecnie zaś ignorowana, niechętnie czytana, a jej prawa
nagminnie łamane. Czy można dziwić się niejakiemu Adamowi „Negralowi” Darskiemu,
z zespołu Behemoth, który na swoim koncercie publicznie podarł Biblię i rzucał jej strzępami
w stronę publiczności? Ciekawe czy jeszcze by żył, gdyby zrobił to np. z Koranem?
Powiadamy: zdemonizowany człowiek. Ale czy można sobie wyobrazić, że podobnie zachowuje się
żona Artura Cerońskiego, Agata, z Kościoła Mocy, która w czasie „uwielbienia” drze i depcze Biblię?
Obrońcy jej zachowania chcą w Biblii widzieć jedynie zlepek papieru, zapominając o tym,
że na owym „zlepku papieru” zapisane są słowa samego Boga.
Skąd się biorą takie praktyki?
Niewątpliwie szatan będzie się starał wyrugować Biblię i osłabić jej przesłanie poprzez dziwaczne
interpretacje i wybiórczość jej treści. Diabeł jest w tym arcymistrzem. Ze zdziwieniem czytam cytat
czołowego przywódcy tzw. Ruchu Wiary, Billa Johsona, który powiedział: „Nie będziemy jak
pierwszy kościół, jeśli cenimy bardziej księgę, która oni nie mieli, niż Ducha, którego mieli”.
Ludzie ci, próbują nam wmówić, że to, co mówią i czego nauczają jest nowym objawieniem
inspirowanym przez Ducha Świętego w licznych „proroctwach” ważniejszym niż spisane,
odwieczne, niezmienne i wystarczające Słowo Boże. Co możemy na to powiedzieć? Istna
manipulacja i diabelska sztuczka. Kościół zawsze posiadał Pisma i zawsze opierał się na spisanym
Słowie Bożym. Czyż Jezus nie wykładał uczniom w drodze do Emaus „począwszy od Mojżesza
poprzez wszystkich proroków, co było o nim napisane we wszystkich Pismach?” (Łk. 24,27).
A co takiego codziennie studiowali i badali bracia z Berei? (Dz. 17,11). O jakim Piśmie mówił
ap. Paweł, iż, „całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów,
do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości?” (2 Tym. 3,16). Takich cytatów są dziesiątki, jak
więc można twierdzić, że „kościół nie miał księgi, a my dzisiaj bardziej ją cenimy, niż Ducha”!
Właśnie księgi były pisane pod natchnieniem Ducha (2 P. 1,21), a Duch Święty miał przypominać
i ożywiać to Słowo Ojca w sercach uczniów Pańskich (J. 14, 26)
Odwieczne Słowo Boże jest pochodnią dla naszych nóg, a kto je przyjmuje i wypełnia,
nigdy się nie potknie. Zatem trzymajmy się Słowa tej niezmiennej Bożej Konstytucji.
Ta stara Księga nic nie utraciła na swojej aktualności.
Dzięki Ci, Panie, za Twoje Słowo!
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Oddać suknię, mając dwie, to proste, chleba dać temu,
kto głodny, też, ale chrzest Duchem Świętym i ogniem,
co to może być? To chyba trudne było wtedy do przyjęcia,
bo i dziś nie jest łatwe dla wielu czytelników
Nowego Testamentu.

óg wkroczył w ludzką przestrzeń i otworzył się dla
swojego ludu i ludzkości w ogóle w sposób inny,
dotąd nieznany. Nadszedł czas łaski, era Ducha
Świętego, która trwa do naszego pokolenia.
Misja Jana, zwanego później Chrzcicielem, polegała na
przygotowaniu drogi dla ważniejszej misji.
Jako pierwszy ogłosił światu: A ja widziałem to
i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym
(Jan 1, 34). Głosił pokutę synom Izraela, posłany był do
tych, którzy siedzą w mroku śmierci, by nogi ich
skierować na drogę pokoju.

Ostrych jednak słów użył wobec faryzeuszów i
saduceuszów, którzy myśleli o sobie więcej, niż myśleć
należało. Powiedział: „Plemię żmijowe, kto was ostrzegł
przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc
godny upamiętania − i nie usprawiedliwiajcie siebie
tym, że macie ojca Abrahama. Bo Bóg może z tych
kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. (…) drzewo,
które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte
i w ogień wrzucone. (…) Ten, który po mnie idzie,
(…) w ręku jego jest wiejadło, oczyści zboże, lecz plewy
spali w ogniu nieugaszonym (Mat. 3, 7−12).

Najpierw wystąpił na Pustyni Judzkiej, i nie wiem, czy
dużo było tam słuchaczy. Ale myślę, że należało odczytać
ten pobyt na pustyni jako symbol, ponieważ Izrael w tym
czasie był niczym wyschnięta pustynia. Więc najpierw
jakby do przestrzeni pustynnej wołał, głuchej i milczącej,
a pustynia serca podobna jest do tej naturalnej.
Następnie kroki swoje skierował w stronę Jordanu,
a miejsce, gdzie spotykał się z ludźmi, zamieniło się
w ogromny plac ewangelizacyjny. Wychodziła do niego
Jerozolima, cała Judea i cała okolica Nadjordańska
(Mat. 3, 5).

Zdarzyło się też, że stanął twarzą w twarz z królem
Herodem. Jak wszystkim odpowiadał rzeczowo, tak też
do króla zwrócił się, mówiąc wprost: nie wolno ci mieć
żony brata swego (Mar. 6, 18). Wyglądało na to, że biedny
monarcha nie wiedział wcześniej, że cudzołoży, żyjąc
z kobietą niepoślubioną. Jan był człowiekiem
prostolinijnym, inaczej nie mógł powiedzieć, toteż dla
tych słów został aresztowany i osadzony w więzieniu.
A przecież Jan, wydając świadectwo o silniejszym
i większym od siebie, pragnął słyszeć i widzieć, co czyni
Jezus. Niestety, mógł tylko jeden raz usłyszeć od swoich
uczniów, że ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą,
trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli
są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia
(Mat. 11, 5).

Ludzie wywodzący się z różnych warstw społecznych,
gotowi byli pokutować, więc pytali: co mamy robić?
Odpowiadał każdemu, jak żyć, że należy iść prostą drogą
i czynić miłosierdzie. Masz dwie suknie, mówił, daj jedną
temu, który nie ma wcale, podobnie zrób z chlebem.
Powiedział jeszcze, że Ten, który po mnie idzie (…)
będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem
(Mat. 3, 11).
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Ale Nie! Nie był większym od Jana Chrzciciela,

Niestety, świadkiem tych wydarzeń już nie mógł być.

bo nie był głosem wołającym na pustyni
i nie przygotowywał drogi dla Chrystusa.

Zadziwiający jest fakt, że pierwszy taki i ostatni
największy Boży prorok, jak powiedział o nim Jezus
(zob. Mat. 11, 11), musiał się zadowolić tym, by być tylko
głosem wołającym na pustyni i niczym więcej.

Ten głos i dziś jest ważniejszy od cudów, nawet wielkich
cudów. Bo jeśli ucichnie głos na pustyni świata, to będzie
oznaczać koniec łaski, koniec ery Ducha Świętego.
Wtedy zejdzie z areny świata Ten, który chce, aby głos
słychać było wyraźnie i daleko, aby też dotarł do
milionów niezbawionych ludzkich serc, które czekają na
Ewangelię.

Niejeden raz, jak wielu, tak i ja też zastanawiałem się nad
tym: dlaczego tak i co w tym się kryje, co przez to Pan
chciał powiedzieć późniejszym pokoleniom?
Największy i najważniejszy, a najkrótszy czas działania.
Jedyna logiczna odpowiedź jaka nasuwa mi się, to ta
wypowiedziana ustami samego Jana nad Jordanem.
Ona zwieńcza wszystkie moje rozważania na ten temat:
„mnie musi ubywać, a On musi wzrastać”
(zob. Jan 3, 30).

No i jeszcze jedna różnica była między tymi prorokami.
Eliasz nie chciał żyć, a żył, Jan chciał żyć, ale, niestety,
Herodiada postarała się o przedwczesny pogrzeb dla
przecież jeszcze bardzo młodego Jana, a Pan na to
pozwolił. Chyba nie spodziewał się, że tak prędko
usunięty zostanie spośród żywych, tylko za to, że mówił
prawdę.

Jan, pierwszy z ludzi, wyciągnął rękę w kierunku
zbliżającego się Jezusa i powiedział:
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż,
który był przede mną, bo pierwej
był niż ja (Jan 1, 29−30).
Czyż nie są to słowa, które pochodzą
od Trybunału Wieczności?
Czy nie mogły zadziwić ówczesnego
świata i czy nie zadziwiają do dziś?
Dlaczego nie więcej podobnych,
a może i mocniejszych i bardziej
tajemniczych słów, dlaczego?

A zatem niech każdy Czytelnik tego skromnego tekstu
zapragnie nie przenosić gór, choć to całkiem niezła
analogia, tylko może lepiej będzie
zapragnąć stać się głosem

wołającym na pustyni,
tam, gdzie jesteś, albo jak wolisz −
cichym wiatrem, jak kiedyś,
tam, u stóp góry Horeb.
Mocno przekonywującym, że Jezus jest
Panem! I przygotować drogę dla Jezusa,
a potem zamilknąć na zawsze.

Wystarczy!
Bóg w swej mądrości miał gotowy
inny, lepszy plan i zamierzał go już
realizować. Po spotkaniu w górnej
izbie wieczernika sto dwadzieścia
głosów jak najprędzej zabrzmiało w Jerozolimie. Jeszcze
w tym samym dniu pod wieczór były ich już trzy tysiące
(zob. Dz. 2, 41) i w niedługim czasie osiem tysięcy,
a później jeszcze miliony brzmiały i aż do dziś brzmią
dźwiękiem wieczności, nawołując ludzi do pokuty,
ukazując Jezusa jako Baranka Bożego.

Teraz, u schyłku mojego życia, nie mam
już marzeń o cudach, by choć małą górę
przenieść, niech pozostaną tam, gdzie są
od wieków. Ale pragnę całym sobą, aby na mojej mogile
postawiono zwykły prosty grobowiec, przy którym może
się kiedyś zatrzyma choć kilka osób i powie:
„Nigdy nie słyszeliśmy, aby przez ręce tego człowieka
uczynił Pan jakiś cud, ale on był głosem wołającym
w naszym pokoleniu, a ja ten głos usłyszałem”.
Inny powtórzy za nim i może jeszcze ktoś powie
podobnie. Wtedy wiem, że moje życie miało sens,
jak życie Jana miało sens, choć też żadnego cudu nie
uczynił.
Ktoś kiedyś powiedział: „Nie tyle jest nas, ile mówiliśmy
o sobie lub pragnęliśmy, by mówiono o nas, lecz tyle jest
nas, na ile nas sprawdzono, że jesteśmy tym, kim być
powinniśmy”.
A ja dodam od siebie, że powinniśmy być głosem
wołającym na pustyni świata w naszym pokoleniu.
Moje rozważanie zakończę dziś słowem hymnu sługi
Bożego Dawida:

*

Głos Jana wprawdzie ucichł na zawsze, ale głosy na
pustyni świata nie ucichły, bo nie mogą ucichnąć.
Wciąż echo Dobrej Nowiny roznosi Boży wiatr, niosąc
ze sobą zapach życia i wolności, jak kiedyś, tak i dziś,
z nową mocą na wszystkich kontynentach naszej planety.
Nam się nieraz marzą cuda, choćby jakąś górę przenieść
w inne miejsce. Nieważne, małą czy wielką, ale przenieść.
Może ktoś zauważy, może więcej ludzi uwierzy, tego
pragniemy. Przecież takie pragnienie jest zgodne
z Duchem Chrystusowym − myślimy. Więc podejmujemy
różne działania, czasem dobre, innym razem gorsze,
ale na razie jednak góry stoją tam, gdzie stały.
Jan żadnego cudu nie uczynił, a otrzymał zaszczytny tytuł
od Jezusa, że jest „największym prorokiem, którzy
z niewiast się rodzą” (Mat. 11, 11).
Po ludzku myśląc, to Eliasz był prorokiem większym od
Jana, bo zatrzymał deszcz, a za jego modlitwą znów spadł.
Sprowadził ogień z nieba na ofiarę złożoną przez siebie
i jeszcze kilka innych ważnych rzeczy dokonał.

Głosić będę wspaniałą chwałę majestatu
twego i cudowne sprawy twoje. Mówić
będę o potędze strasznych dzieł twoich,
opowiadać o wielkości twojej. Zwiastować
będę pamięć wielkiej dobroci twojej,
a sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.
(Ps. 145, 5−7)
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rozmawiać z innymi, szukamy usprawiedliwienia
oraz ludzkiego pocieszenia. Zamiast tego, spójrzmy na
przykład Dawida. W Psalmie 38 oraz 39 pisze,
że przyjaciele oraz krewni stronią od niego i chcą
pozbawić go życia. Czekają, aż potknie się jego noga, by
go dopaść. Jednak pośród tego wszystkiego Dawid mówi,
że stał się jak głuchy mąż, który nie słyszy i jak niemy,
który nie otwiera swoich ust. „Zamilkłem, nie otwieram
ust swoich, bo Ty to uczyniłeś” (Psalm 39;10) Dawid
zrozumiał, że był to czas, w którym próbował go Bóg
i w Nim znalazł nadzieję oraz pocieszenie.
„(…) z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje
sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania
sprawia w was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko
bez szemrania i powątpiewania.” (Fil. 2;12-14)

Czy kiedykolwiek w trudnych sytuacjach pomyślałeś
w ten sposób - Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego mnie to spotyka?
Zazwyczaj wtedy zaczynasz się martwić, stajesz się
niespokojny, przygnębiony i użalasz się nad sobą.
Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę fakt, że Bóg ze
względu na swoją wielką troskę oraz miłość do ciebie
posyła próby i doświadczenia, by cię wypróbować,
byś mógł zobaczyć swój grzech i zostać przekształcony?
Próby są możliwością!
Bóg musi włożyć wiele pracy w to, byśmy zobaczyli
samych siebie. Z natury jesteśmy pełni dumy i egoizmu,
aroganccy, pewni siebie, powierzchowni i szukający
swego. Bożym zamiarem jest, byśmy stali się łagodni
i pokornego serca – tak jak Jezus. Kiedy coś mówimy lub
czynimy, to często nie widzimy, jak nasza grzeszna natura
działa na ludzi wokół nas.
Cóż za wspaniała łaska od Boga, że prowadzi nas przez
różne próby i doświadczenia, w których możemy
otrzymać światło na nasze postępowanie!

Jakże istotne jest to napomnienie Apostoła Pawła!
Konieczne jest, byśmy otrzymali światło na to, co mieszka
w naszej naturze i mogli zostać od tego oczyszczeni.
Potrzebujemy pomocy, by zobaczyć samych siebie.
W Psalmie 13;4 Dawid modlił się:
„Wejrzyj! Wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój!
Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci!”
O jakim śnie jest tutaj mowa?
O śnie samozadowolenia i powierzchowności oraz o tym,
że nie widzimy żadnych braków w naszym życiu. Bóg
posyła nam światło, czyli prawdę o nas samych i jeśli
miłujemy tę prawdę, możemy otrzymać owoce Ducha;
owoce sprawiedliwości. Sprawiedliwością jest uniżyć się
pod mocną ręką Bożą. (I List Piotra 5;6-7)

Bóg często stawia nas w różnych sytuacjach albo posyła
ludzi, jako narzędzia w tych uciskach. To powoduje,
że nie zawsze wierzymy, iż te próby są nam dane od Boga.
Wówczas bardzo niebezpieczne jest pozwolić, by nasze
uczucia przejęły ster. Być może odczuwamy,
że zostaliśmy źle potraktowani, niezrozumiani, obmówieni
lub zlekceważeni. Wtedy zniechęcamy się albo stajemy się
zgorzkniali, obwiniając innych ludzi, czy też dane sytuacje
o to, że napotkaliśmy „trudności.” (Hebr. 12;15)
Nasza dusza może się bardzo uaktywnić, będąc sama
pobudzona przez szatana, który pragnie zaślepić nasze
oczy na Bożą łaskę, jaka wtedy jest nad nami.

Jest droga, po której musimy iść, jeśli chcemy otrzymać
życie Chrystusa. Dlatego jest napisane:
„Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego
spotkało, gdy was pali ogień, który służy
doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście
uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się,
abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się
i weselili.” (I Piotra 4;12-13).
Apostoł Paweł nazywa te próby „nieznacznym
chwilowym uciskiem,” gdyż tym właśnie są, jeśli
właściwie na nie patrzymy. Nigdy nie powinniśmy pytać
samych siebie lub innych, słowami:
„Dlaczego mnie to spotyka?” Odpowiedź bowiem zawsze
brzmi:

Bóg chce, byśmy stali się owocnymi drzewami,
objawiającymi cnoty Chrystusa. Musimy nauczyć się
rozpoznawać próby i uciski, jako możliwości, które
pomogą nam przezwyciężyć naszą grzeszną naturę oraz
pozwolą przekształcić nas na obraz Chrystusa!
Tego pragnie Bóg, gdy nas próbuje, niezależnie od
środków, jakich do tego używa. Nie pozwól swojej duszy
doradzać ci ludzkim rozumowaniem i myślami, byś nie
stracił tych możliwości. Słuchaj Ducha, który poprowadzi
cię do prawdy.

BY BÓG MÓGŁ NAS DOPROWADZIĆ
DO WIĘKSZEJ CHWAŁY!

Znajdź pocieszenie w Bogu
W próbach zupełnie naturalne jest, że zaczynamy o tym
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ekret wzrastania w Chrystusie znajduje się w
niepozornym słowie „trwać”. Jak gałęzie
przytwierdzone do pnia drzewa, potrzebujemy
całym sobą przylgnąć do Boga. Gdy znajdujemy się
w taki ścisłym połączeniu, wydamy owoc, którego
On będzie źródłem. W Liście do Galatów 5,22-23
zapisana jest wspaniała lista cech dojrzałego
chrześcijanina: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Soczysty owoc! Jednak nie próbuj samemu go
wytwarzać. Jedyne, co możesz uczynić jako Boże
dziecko, to oprzeć się na mocy Boga, który sprawi,
że te cechy dojrzeją w tobie.
Gdy przyglądałem się drzewom z naszego ogródka,
dostrzegłem niezwykłą prawidłowość. Drzewa przynosiły
najwięcej owocu wtedy, gdy zostały przycięte
w poprzednim sezonie. Pielęgnując je, odcinaliśmy
martwe gałęzie i liście, które zabierały energię pędom
przynoszącym owoc. W ten sposób krzew zyskiwał
więcej światła słonecznego i miejsca na rozrost.
Tak samo jest w relacji z naszym kochającym Ojcem.
Tajemnica dorodnego krzewu winnego z 15 rozdziału
Ewangelii Jana tkwi w przycinaniu. Być może niektórzy

z was są teraz „przycinani” przez Boga. Pamiętaj,
że Bóg odcina wszystko to, co powstrzymuje twój
wzrost. To bolesne, lecz zaniedbana winorośl nigdy nie
przyniesie obfitego owocu. Każda gałąź potrzebuje być
oczyszczana. Proces ten odnosi się do tych obszarów w
naszym życiu, które zaniedbaliśmy, rozmijając się z Bożą
wolą, do tych cech, które nie licują z Bożym charakterem
i prowadzą nas do grzechu.
W których obszarach życia potrzebujesz oczyszczenia?
Pomyśl o tym przez chwilę. Czy jest jakiś grzech,
który potrzebujesz wykorzenić? Jeśli tak, wyznaj go
w modlitwie Bogu i przyjmij Jego przebaczenie.
Nawet jeśli nie od razu zobaczysz zmianę wiedz,
że się pojawi.Owoc przychodzi dzięki oczyszczaniu.
Ale gałązki nie potrzebują tylko bolesnego przycinania.

Sekret obfitego owocu to przede wszystkim
trwanie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu
w ścisłym połączeniu z pniem krzewu –
czyli w bliskiej relacji z Bogiem
i całkowitej zależności od Niego.

ABY WIARA STAŁA SIĘ MOCNA,
MUSI BYĆ WYPRÓBOWANA,
MUSI PRZEJŚĆ PRZEZ TYGIEL DOŚWIADCZEŃ,
PRZEZ WIELE PRÓB I BURZ.
WIARA POWIERZCHOWNA,
OPARTA JEDYNIE NA WYCHOWANIU,
UCZUCIU I PEWNYCH PRZYZWYCZAJENIACH,
W OBLICZU TRUDNOŚCI ZAŁAMUJE SIĘ.
BÓG CHCE,
BY CZŁOWIEK WIERZĄCY ZOSTAŁ
W WYNIKU PRÓB WIARY OGOŁOCONY Z TEGO,
CO STANOWIŁO JEDYNIE PODPÓRKI WIARY,
CO NIE BYŁO AUTENTYCZNYM PRZYLGNIĘCIEM
DO CHRYSTUSA,
OPARCIEM SIĘ NA NIM I POWIERZENIEM SIĘ JEMU.
WIARA AUTENTYCZNA,
TO WIARA POZBAWIONA
WSZELKICH PODPÓREK NATURALNYCH,
TAKICH JAK ZROZUMIENIE, ODCZUCIE, DOŚWIADCZENIE
ZMYSŁOWE CZY WYOBRAŻENIOWE.
WIARA TO OPARCIE SiĘ
JEDYNIE NA BOGU
I JEGO SŁOWIE.
-8-

Maggie Pope
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ako młodzi ludzie, mamy wiele pomysłów i planów
odnośnie naszej przyszłości. Jesteśmy zdrowi, silni i
nawet nie myślimy o tym, że pewnego dnia nasza siła
i zdrowie mogą nam zostać zabrane. Patrzymy na
starszych ludzi i odczuwamy, jakby oni wszyscy byli
z innej planety. Nie będziemy tacy, jak oni.
Mój mąż był silnym fizycznie mężczyzną, zawsze
gotowym, by pomóc innym przy różnych pracach, np.
przy przeprowadzkach, remontach domów czy kopaniu
fundamentów. Wyobrażał sobie, że kiedy przejdzie na
emeryturę, wtedy poświęci więcej czasu dla wnuków, na
wycieczki górskie czy picie kawy na łonie natury ze swoją
rodziną i przyjaciółmi.
Tak było do momentu, gdy w wieku pięćdziesięciu kilku
lat zdiagnozowano u niego chorobę zwyrodnieniową
układu nerwowego. Stopniowo staje się coraz słabszy
a choroba sprawia, że jego równowaga jest zaburzona,
przysparza mu bólu i pozbawia go snu. Nie jest
śmiertelna, ale odbiera mu przyszłość, o jakiej marzył i na
jaką czekał. Po raz pierwszy w jego życiu pojawił się lęk
o przyszłość oraz był kuszony do myśli zwątpienia,
depresji. Jak sam powiedział: „Znalazłem się w sytuacji,
na którą nie mam żadnego wpływu.”
Można zapytać, dlaczego Bóg pozwala, by takie sytuacje
miały miejsce.
Dlaczego osoba, która jest pełna życia, lubi pomagać
innym, zostaje w taki sposób „odstawiona na boczny tor”
i to na stałe?

Bożym zamiarem jest przygotować nas do wieczności
Musimy pamiętać, że Boża perspektywa sięga daleko dalej
w przyszłość. Jego priorytetem nie jest pilnowanie tego,
by nasze życie było zgodne z naszymi życzeniami.
Jego celem jest przygotować nas do wieczności –
ukształtować nas i uformować w narzędzie, które jest
użyteczne dla Niego.
On pragnie doprowadzić nas do momentu, w którym
świadomie odrzucamy to, co pochodzi z naszej własnej
woli – bez względu na to, jak pożyteczne i dobre
by się to nie wydawało.
Czasami Bóg stawia nas w sytuacji, w której nasze
naturalne skłonności napotykają sprzeciw ze wszystkich
stron, by nam pomóc zobaczyć samych siebie.
Czyni to względem tych ludzi, których miłuje.
Gdy patrzę na mojego męża, jak traci siły, a jego świat się
kurczy, mogłabym pomyśleć, że życie jest takie
niesprawiedliwe. Ale ja tak nie myślę. Mój mąż też nie.

Nowy kraj – Boska natura
Jozue i Kaleb otrzymali wiarę, że wejdą i posiądą nowy,
obiecany kraj, mimo że był zamieszkany przez
olbrzymów. W przeciwieństwie do nich, Izraelici widzieli
tylko olbrzymów, wielkie problemy i obawiali się porażki.
Z tego powodu całkowicie odmówili wejścia do tego
kraju: „Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos,
i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie
izraelscy..” (IV Moj.14,1-2)
Oczywiście, takie są nasze naturalne odruchy.
Nasz lęk o przyszłość i niepokój związany ze stawieniem
czoła temu, co nieznane, wiąże nas tak mocno, że czujemy
się jak w więzieniu. Początkowo, gdy zostajemy
postawieni przed problemami, które wydają się być
olbrzymie, reagujemy w taki sam sposób, jak dzieci
Izraela.
Jednak jest nowa ziemia, nasz obiecany kraj, który Bóg
dla nas wybrał, nawet jeśli przynosi ze sobą problemy.
To nasz kraj i Bóg chce, byśmy go zajęli.
On chce, byśmy o niego walczyli.
Jedyne, co możemy zrobić, gdy stajemy w obliczu nowej
i przerażającą sytuacji, to uzyskać moc od Boga,
by przejść przez to, co jest od nas wymagane.
Gdy prosimy Boga, On może tchnąć w nas moc,
siłę i odwagę tak, że staniemy się nieustraszonymi.
Wtedy możemy stawić czoła przyszłości w pełnym
triumfie nad swoimi lękami i obawami.
„Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje
zwycięstwo w Chrystusie (…)” (II Kor. 2,14)
Tak więc, mimo, że mój mąż wszedł w ten dziwny, nowy
„kraj,” zamieszkany przez olbrzymów niepełnosprawności
i niepewności, powiedział ostatnio:
„Nie wiem, co bym zrobił, gdybym nie miał choroby
Parkinsona. Bóg jest bardzo dobry względem mnie.”
W taki sposób możemy myśleć, kiedy naśladujemy
Chrystusa. Wtedy próby stają się sposobem, w jaki
otrzymujemy boską naturę. Staną się czymś, bez czego nic
by nie powstało, ponieważ Bóg prowadzi nas z naszych
wrodzonych złych skłonności do „ziemi opływającej
w mleko i miód.”
Wprowadzi nas do kraju, w którym otrzymamy pokój,
odpocznienie i społeczność z Bogiem oraz ze sobą
nawzajem.
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Meggie Pope
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Zapraszamy
fot.M.J. Karel

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska tel. 793

434 456

Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

REMONT SALI NABOŻEŃSTW

*

Pieśni z nabożeństw w Kołobrzegu

Miło nam poinformować, że zostały udostępnione niektóre pieśni nagrane dla potrzeb nabożeństwa on-line.
Link do pieśni znajduje się na naszym kanale YouTube pod udostępnionym nabożeństwem.
Mamy nadzieję, że będą dokładane nowe nagrania. Zapraszamy do słuchania.

Obrady Rady Kościoła

-11-

Czerwiec

Z największą przyjemnością powiadamiamy,
że pierwsze nasze nabożeństwo
w odnowionej kaplicy będzie miało miejsce
w dniu 14 czerwca.
W niedzielę 7 czerwca po raz ostatni spotkamy się
online. Oczywiście późniejsze nabożeństwa będzie
można oglądać online, ale pewnie wielu
z nas wyczekuje czasu
wspólnego spotkania ,,na żywo”.
--------------------------------

Zapraszamy na nabożeństwo
14 - go czerwca o godz. 10,00

ROCZNICE CHRZTU
30 rocznicę chrztu wiary
w dniu 24.06 obchodzi

- o władze kraju, by zniosły ograniczenia zbierania się
na nabożeństwach
- o zakończenie remontu naszej sali nabożeństw
- o ochronę w czasie epidemii
- o obrady Rady Naczelnej kościoła
- o osoby nagrywające dla nas niedzielne nabożeństwa
- o sympatyków i osoby myślące o chrzcie
- o osoby zagubione w duchowym życiu
- o złączenie w modlitwie zborowników w czasie izolacji
- o członków Zboru tracących pracę
- o pastorów, starszych Zboru i liderów Grup Domowych
- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz,
J. i E. Witkowskich, I. Rosińskiej, Z. Dołkowskiej,
J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, Z. Soboń, L. Puc,
R. Kakowskiego, T. Szyszki, B. Kamińskiej,
fot.M.J. Karel
R. Zagrodnikowej, J. Klamuta. L. Prociak
- o problemy zdrowotne J. Matulewicza, Karoliny
Kołosowskiej, Andrzeja Podkowicza i Karoliny Walczak
oraz E.A.G Kiparskich z Niemiec
- o braci i siostry z Tczewa
- o s. Czesławę Kulczyńską i jej problem
- o zbawienie, zdrowie i błogosławieństwo dla całej
rodziny Sękowskich
- o finanse Zboru
- o sezon letni i gości planujących wypoczynek
w Kołobrzegu
- o osoby słuchające nabożeństw online

br. Grzegorz Mazur

25 lecie w dniu 04.06

urodziny obchodzą

Barbara Froncala,
Elżbieta Kaczmarek
i Feliks Borzyszkowski
15 lat chrztu wiary w dniu 12.06
Oliwia Sadowska,
Natalia Staszewska
i Maria Kułakowska.

01 Halina Stranc
03 Mariusz Koziak
09 Zbigniew Gutkowski
09 Danuta Fortuńska
14 Aleksandra
Piłkowska - Tymek
15 Marzena Wojtalik
16 Henryka Paprocka

najlepsze życzenia urodzinowe
składamy również

„Ci, którzy ufają Panu są jak góra Syjon,
która się nie chwieje,
lecz trwa wiecznie” Ps. 125,1
Naszym solenizantom życzymy wytrwania
i niezłomnej postawy pokładania
ufności w Panu.

19 Janusz Jabłoński
20 Ania Dobrowolska
23 Jan Lewandowski
23 Danuta Arkanów
24 Samuel Pilichowski
27 Anna Dobrowolska
27 Radek Sioch
28 Tadeusz Świercz

Konstantemu Jakoniukowi (14), Marcinowi Mazurek
(15), Julii Szczurowskiej (18), Wiesławie Kirdzik (22),
Rafałowi Piekarskiemu (23), Damianowi Kulczyńskiemu
(27), Henrykowi Lesiakowi (28), Oktawii Stępniak (29).

BLISCY SOBIE

